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Confira o vídeo sobre o funcionamento dos airbags e faça uma viagem ainda mais segura
Neste mês, milhares de brasileiros estão fazendo suas malas,
chamando a família e os amigos e pegando a estrada para curtir as tão
esperadas férias. E para que a viagem seja tranquila precisamos cuidar de
todos os detalhes antes de enfrentar o trânsito e as rodovias.
Para isso, planejar é fundamental para uma viagem segura. E esse
planejamento vai além de definir roteiros, hospedagens ou passeios. Por isso,
se você vai com seu carro, antes de tudo, faça a revisão no veículo. Verifique
os níveis do óleo e do fluído de freio, calibragem dos pneus, funcionamento
dos faróis, limpador de para-brisa, ou seja, cheque todos os itens de
segurança.
Uma vez na estrada, respeite os limites de velocidade e a sinalização e não faça ultrapassagens perigosas. Sempre mantenha uma
distância segura do veículo da frente, para garantir um bom tempo de reação caso haja uma mudança brusca na condução do mesmo. E nunca dirija
após consumir bebida alcoólica.
Além disso, não se esqueça de usar sempre o cinto de segurança. Junto com os airbags, ele forma o conjunto de equipamentos de
segurança passivos, aqueles que reduzem as consequências de um acidente. Em colisões de alta intensidade, esse conjunto faz toda a diferença.
Confira no vídeo abaixo curiosidades sobre o airbags e demais dispositivos de segurança, além de dicas para evitar lesões mais graves:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZMnqMCzyIF0
Fonte: Seguradora Líder – Equipe DPVAT
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Allianz dá dicas para evitar roubos e furtos durante a estadia em casa de veraneio
O número de roubos e furtos em casas de veraneio aumenta cerca de 10%
durante o verão, aponta o diretor executivo de sinistros da Allianz Seguros, Laur Diuri.
Com base nos sinistros mais comuns, no litoral ou no campo, a seguradora elaborou uma
série de dicas que auxiliam o segurado a evitar roubos e furtos durante a viagem.
MÉTODOS DOS LADRÕES
!
Os assaltantes costumam utilizar mulheres e crianças para observar os
moradores, em especial, os turistas em suas casas. Para disfarçar, esses “olheiros”
geralmente pedem alguma coisa para o morador e vão embora. Eles transmitem tudo o
que observaram para os ladrões, como o número de pessoas, o modelo do veículo, se a
família mantém o portão aberto e se tem o costume de conversar na calçada.

!

Os furtos geralmente são praticados por assaltantes de bicicletas, motos ou a pé, sempre acompanhados.

!
Nos assaltos a residências, durante o dia ou à noite, os ladrões armados costumam surpreender os turistas na chegada ou saída da
residência. Em seguida, após recolherem os pertences de maior valor, utilizam o veículo da família para fuga.
!

Preferem furtar ou roubar eletrodomésticos, armas, DVDs, vídeo games, cheques, dinheiro e celulares.

AO CHEGAR DE VIAGEM
!
você trouxe.

Nunca tire seus pertences na rua. Procure descarregar o veículo dentro da garagem para evitar que pessoas estranhas saibam o que

!

Não deixe objetos (bolsas, sacolas, óculos, celular) sobre os bancos.

!

Se possível, mantenha o alarme sempre acionado.

!

Não deixe o carro e vidros abertos, mesmo que o afastamento seja por pouco tempo e de pequena distância.

NA CASA DE VERANEIO
!

Não deixe portões abertos e objetos (bicicleta, brinquedos e bolsas) em locais de fácil acesso.

!

Evite ficar conversando na porta, mesmo que esteja em grupo.

!
Se possível, quando for à praia ou se ausentar da casa de campo, deixe alguém na residência ou comunique sua ausência a um
vizinho de confiança, deixando seus contatos, como telefone celular.
!

Evite deixar que as janelas da casa sejam “vitrine” para os objetos de valor no interior da casa.

!

Não deixe jóias e dinheiro dentro da casa, mesmo que seja em um cofre. No período da viagem, utilize cofres de bancos ou empresas

privadas.
!
Ao chegar na residência, tenha atenção e entre rapidamente. Caso haja algum suspeito, não entre. Dê algumas voltas e ligue para a
Policia Militar no telefone 190.
!
auxiliares.

Feche bem as portas e janelas, mesmo que tenha que sair por pouco tempo. Se for possível, reforce as portas com fechaduras

!

Mantenha uma luz externa ligada durante a noite. Se notar a presença de pessoas suspeitas, ligue imediatamente para o telefone

190.
!

Lembre-se de que os “ladrões de ocasião” optam por residências cujo acesso é mais fácil, com menos itens de segurança.

!

Em hipótese alguma reaja a um assalto.

Fonte: Virta Comunicação Corporativa

Acordo adia em 90 dias obrigatoriedade de novos extintores automotivos
A obrigatoriedade dos novos extintores de incêndio veiculares, do tipo ABC, foi
adiada por 90 dias, em acordo do Ministério das Cidades com o Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), nesta segunda-feira. Desta forma, a multa prevista de 127 reais,
com cinco pontos na carteira de habilitação fica suspensa.
Resolução do Contran, que começou a valer em 1º de janeiro, previa a
obrigatoriedade do equipamento em todos os carros em circulação. Por conta da alta
procura, o produto chegou a desaparecer do mercado em muitas cidades, ou teve o
preço reajustado a valores altíssimos. Na tentativa de normalizar o fornecimento, com
algumas fábricas prevendo o reabastecimento apenas para fevereiro, ou até março, foi
adiada a fiscalização da norma. O Denatran chegou a informar, nesta segunda-feira, que
não havia possibilidade para suspender a fiscalização e a multa, mas acabou
cedendo.

O Denatran considerou que a falta do extintor nas lojas se deve ao excesso de procura, já que os motoristas deixaram para comprar na
última hora. Segundo o órgão, a resolução entrou em vigor em 2009 e deu prazo de cinco anos para a adaptação.
O extintor ABC apaga incêndio em materiais sólidos como pneus, estofamentos, tapetes e revestimentos. O equipamento substituiu o
extintor BC, que apaga incêndio em materiais elétricos energizados, como bateria de carro e fiação elétrica, e também nos combustíveis líquidos óleo, gasolina e álcool -, materiais também recomendados para o extintor do tipo ABC
Fonte: Correio do Povo
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Volta Redonda apresenta proposta para reduzir seguro
Os resultados do projeto ‘Volta Redonda, Cidade Protegida' - que acabou com o roubo de carros há quatro meses e diminuiu drasticamente
o número de furtos - e do sistema de monitoramento de viaturas por GPS, instalado recentemente pela prefeitura de Volta Redonda, levaram o
prefeito Antônio Francisco Neto (PMDB) a convocar uma reunião na tarde de hoje, às 14h30, em seu gabinete com representantes das seguradoras
de automóveis. O objetivo é apresentar uma proposta para reduzir o valor do seguro cobrado na cidade.
Fonte: Diário do Vale
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Campanha educativa da Seguradora Líder-DPVAT entre as dez melhores pegadinhas publicitárias de
2014
Lançado em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, o vídeo
pegadinha educativa da Seguradora Líder DPVAT já conta com mais de meio milhão
de visualizações no YouTube, tendo sido considerado um dos 10 mais marcantes de
2014, de acordo com o site adNEWS, especializado em notícias publicitárias.
Produzido pela agência Master Roma Waiteman, o vídeo mostra instrutores de uma
autoescola incentivando os futuros motoristas a terem atitudes erradas e agressivas,
como não usar cinto de segurança, avançar os sinais de trânsito e desrespeitar
pedestres. Um dos instrutores chega a abrir uma lata de cerveja dentro do carro e
oferece ao aluno. As reações dos aprendizes são de incredulidade, perplexidade e
confronto, entre outras.

Gravado com câmeras escondidas e contando com a participação de atores, a campanha tem o objetivo de alertar os motoristas sobre a
importância de se colocar em prática o que é aprendido nas aulas de direção, a fim de reduzir os acidentes de trânsito no país. "Se não é assim que
você aprendeu, por que é assim que você faz?" diz o slogan.
“O resultado da campanha foi muito positivo e tivemos um grande número de compartilhamento nas redes sociais. A realidade do trânsito
no país é gravíssima e apresenta números alarmantes de vítimas. Para uma convivência pacífica, é necessário, em primeiro lugar, o respeito”,
afirmou o diretor de Relações Institucionais da Seguradora Líder-DPVAT, Marcio Norton.
https://www.youtube.com/watch?v=8DVlBn-1-s0&feature=player_embedded
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

ALERTA: Alta tecnologia contra roubo de veículos
ATENÇÃO: O registro de Alerta não dispensa o registro na Polícia Civil.
O SISTEMA ALERTA
O Sistema Alerta tem por objetivo divulgar, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto/roubo de veículos nas
últimas 72 horas. A probabilidade de recuperação de um veículo é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato, assim, o Sistema Alerta
supre uma importante necessidade como uma eficiente ferramenta no combate ao roubo e furto de veículos.
Caso o furto/roubo do veículo a ser registrado tenha ocorrido há mais de 72 horas, verifique junto a Delegacia onde registrou a ocorrência
se os dados já estão no sistema RENAVAM, que é a base nacional de cadastro de informações de veículos automotores. O Alerta permite o registro
de ocorrências com mais de 72 horas, entretanto, a ocorrência permanecerá na base somente para consultas.
O registro de um Alerta também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número da Polícia Rodoviária Federal, o 191.
Fonte: Polícia Rodoviária Federal
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Metropolitan oferecerá microsseguros de pessoas
A Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A está autorizada a operar microsseguros de pessoas em todo o território nacional. A
portaria da Susep que homologa a estreia em microsseguros já está publicada e validada. Na mesma portaria, também foi aprovada a renúncia e
eleição de diretores da seguradora.
Fonte: Fenaprevi

SINCORRS.COM, simples assim

Desde ontem o Sincor-RS está no ar com seu novo site moderno, dinâmico e com serviços para os corretores associados.
Até o endereço ficou mais simples: em lugar daquelas dúvidas “é com hífen ou underline?...” ou “é ponto org?...” agora basta digitar:
www.sincorrs.com

Seguradoras da AirAsia não veem problemas com indenizações, diz regulador indonésio

Seguradoras começaram a processar indenizações após a queda da aeronave
da Indonesia AirAsia no mês passado e esperam identificar os beneficiários até o fim de
janeiro, disse um funcionário do regulador financeiro da Indonésia nesta terça-feira.
Especulações sobre os pagamentos de seguros emergiram depois de o
Ministério do Transporte da Indonésia afirmar que a companhia aérea só tinha
permissão para voar na rota Surabaya-Cingapura, feita pelo avião, em segundas,
terças, quintas e sábados. O voo que caiu decolou em um domingo, dia 28 de
dezembro.

Firdaus Djaelani, supervisor de instituições financeiras não bancárias da autoridade de serviços financeiros indonésia, disse a jornalistas
que o acidente permanece "indenizável" apesar da confusão sobre a permissão para a rota.
"O avião da AirAsia não caiu porque era um domingo", disse ele, acrescentando que as investigações iniciais mostraram que o mau tempo
parece ter sido um fator que contribuiu para o ocorrido. "Independente da razão, a companhia aérea tem que se responsabilizar por seus
passageiros".
O "dinheiro foi preparado", acrescentou.
A Indonesia AirAsia fez poucos comentários sobre a permissão para a rota, mas disse que cooperará totalmente com as investigações. A
AirAsia, baseada na Malásia, detém 49 por cento da Indonesia AirAsia. O parente mais próximo de cada passageiro receberá até cerca de 1,25
bilhão de rúpias (98.853 dólares) das seguradoras da companhia aérea, PT Asuransi Jasa Indonesia e Asuransi Sinar Mas, disse Djaelani. A Allianz
SE, principal resseguradora, se recusou a comentar a extensão de sua exposição ou identificar outros expostos à queda do Airbus A320-200.
Fonte: Reuters – Cindy Silviana e Siva Govindasamy
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

AIG conclui a aquisição das Ageas Protect, fornecedora líder de produtos de proteção de vida
A American International Group, Inc. (NYSE:AIG) anunciou hoje que concluiu a aquisição previamente acordada da Ageas Protect Limited,
fornecedora líder de produtos de vida, doenças críticas e cobertura de proteção de renda para mais de 350 mil consumidores no Reino Unido, Ilhas
do Canal e Ilha de Man. O acordo da AIG para adquirir a Ageas Protect foi anunciado em Agosto de 2014.
A AIG está presente no mercado de seguros do Reino Unido há mais de 50 anos e é conhecida pela sua experiência em subscrição,
distribuição e marketing, assim como pela sua forte rede de relações comerciais.
Ageas Protect é reconhecida na indústria pelos produtos inovadores, o uso efetivo da tecnologia e a alta qualidade de seus serviços. A AIG
acredita que esta aquisição beneficiará seus negócios voltados para pessoas físicas e fortalecerá sua capacidade no Reino Unido, onde já oferece
produtos para acidentes pessoais, seguros de saúde e de viagem para consumidores, assim como soluções de seguros personalizadas para
indivíduos de alta renda por meio da AIG Private Client Group.
“Estamos entusiasmados com essa oportunidade de fortalecer a presença da AIG no mercado de proteção de vida no Reino Unido e
estamos ansiosos para trabalhar com os administradores, funcionários e distribuidores que têm feito um ótimo trabalho no fortalecimento da Ageas
Protect em uma empresa líder de mercado em tão pouco tempo”, disse Kevin Hogan, CEO de Seguros para Pessoas Físicas da AIG. “A aquisição da
Ageas Protect ajuda a impulsionar a expansão do portfólio de produtos de soluções de seguros para pessoas físicas da AIG projetados para atender
as necessidades de segurança financeira e de aposentadoria dos consumidores. Por meio da construção de valores comuns como a inovação de
produtos e a excelência no atendimento, nós vamos garantir que a AIG se torne a seguradora mais valiosa para ainda mais consumidores do Reino
Unido e em todos os lugares que fazemos negócios”.
Fonte: Revista Cobertura – Press à Porter/AIG

Entenda o seguro de acidentes pessoais - Informações básicas – Parte I

O que é?
O seguro de acidentes pessoais cobre morte e invalidez permanente (total ou parcial) e outros
riscos causados – unicamente – por acidente. São acidentes pessoais, externos, que o segurado pode
sofrer de forma súbita, violenta, imediata e involuntária, provocando lesões físicas ou morte.
Se as lesões do acidente exigirem, esse tipo de seguro pode garantir, ainda, tratamento
médico. É um dos ramos dos “seguros de pessoas”, que garante uma indenização ao segurado ou a
seus beneficiários caso um dos riscos cobertos venha a se concretizar.
É o acidente, e não suas consequências, que caracteriza o sinistro (concretização de um ou
mais riscos previstos no contrato do seguro). Por isso, existem vários sinistros de acidentes pessoais
que não são cobertos pela garantia do seguro.
É o caso de um tropeção, em que a pessoa se equilibra antes de cair, ou um tombo, no qual
ela não sofre dano algum, apesar de ficar dolorida.

Nas situações de acidentes pessoais que não provocam dano ou apenas danos temporários, não há cobertura do seguro.
O exemplo acima (ou casos semelhantes, conceitualmente caracterizados como acidente pessoal) não se enquadra nas três opções
de coberturas previstas pelo seguro: morte acidental, invalidez total permanente e invalidez parcial permanente.
É importante destacar que doenças profissionais, mesmo provocadas por um acidente pessoal, não têm cobertura do seguro.
Também não estão cobertas complicações decorrentes de tratamento médico, cirurgia e exames clínicos quando não forem
consequência de um acidente pessoal.
Qual a diferença entre seguro de acidentes pessoais e seguro de vida?
A diferença básica entre a cobertura de morte no seguro de vida e no seguro de acidentes pessoais é que o primeiro garante
indenização para a morte natural ou acidental, enquanto essa cobertura no seguro de acidentes pessoais, como o nome diz, será paga
unicamente no caso de falecimento por acidente pessoal coberto.
Exatamente por ter uma cobertura menos ampla, o seguro de acidentes pessoais, geralmente, tem custo menor que o de vida.
Além disso, o valor pago pelo seguro de acidentes pessoais, normalmente, não faz distinção entre jovens e idosos, enquanto o
cálculo do preço do seguro de vida varia de acordo com a idade do segurado.
Ambos, no entanto, têm uma vantagem em comum. A indenização recebida pelos familiares e/ou beneficiários não entra no
inventário e não responde por eventuais dívidas deixadas pelo segurado.
O valor da indenização (capital segurado) é pago diretamente aos beneficiários, completamente isento de impostos
Leia mais em: http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/pagina.php?l=223

